
Checklista för 24-timmarsseglare
Listan bygger på flera deltagares erfarenheter av 
långa, utmanande non-stopsegling över flera dygn 
och kortare, underbemannade seglingar. Använd den 
som en utgångspunkt inför din egen checklista.

Du vet bäst själv vilka saker som är relevanta för din 
segling, på din båt, med din besättning. 

Paragraftecken (§) betyder att punkten är obligatorisk 
enligt regelverket. “RR” hänvisar till specifika 
paragrafer i riksreglerna. Läs reglerna för att se om 
det är obligatoriskt eller bara gäller under vissa 
förutsättningar.

Planering
● Anmäl båt och skeppare på 

www.24-timmars.nu. §
● Ansök om SXK-tal samtidigt som anmälan 

om båten saknar SRS/LYS-tal. §
● Betala startavgift före start. §
● Frekvenser, sändningstider för väderprognoser 

på VHF och FM-radio.
● Köksschema – vem köper, lagar, diskar, 

betalar 
● Matsedel – vilka maträtter?
● Vaktschema – vem har vilka pass, vilar när?
● Mål, strategi, taktik med hänsyn till 

besättning, båt, farvatten.
● Ordning ombord, saker finns på logiska 

ställen som är kända.
● Anmäl om båten inte startar, byter skeppare, 

startplats eller seglingsperiod. §

● Se till att anhöriga i land vet om/hur de kan få 
tag på er och när ni väntas i land.

Dokument & navigation
● Riksreglerna.
● Lokala Föreskrifter.
● Punkt- & distanstabellen. (RR 7.1) eller 

lämpligt utdrag.
● Startlista.
● Segelnummer/startnummerlista.
● Loggbok/loggboksblad.
● Sjökort färska/rättade för hela området som vi 

kan komma att segla i.
● Blyertspennor.
● Inplastat punktkort + overhead-/blyertspenna 

att plotta med.
● Konfigurera dator för låg strömförbrukning.
● GPS-navigator.
● Plotter-app i mobil/läsplatta.
● Rundningspunkter laddade i 

GPS/plotter/dator.
● Sjökort i plotter/navigator/dator.
● Låt GPS:en spara ditt spår under hela 

seglingen. Bra om någon protesterar om dina 
vägval.

Kunskap & färdigheter
● Navigering (RR 4.1.2).
● Segling (RR 4.1.2).
● Revning (RR 4.1.2).
● Man-över-bord (RR 4.1.1).
● Alla kan reglerna. §
● Alla vet var säkerhets- och nödutrustning 

finns och hur den används.
● Alla kan använda toalett (och stänga 

ventilerna).
● Alla kan köra motor.
● Alla kan använda köket.

Personligt (alla ombord)
● Flytväst. (RR 4.3.1)
● Livsele. (RR 4.3.2)
● Solglasögon.
● Sjösjukemedicin, t.ex. receptfria Calma 

tuggummi.
● Ficklampa. 
● Sovsäck, sängkläder, sänglinne (personliga 

eller finns det i båten?).
● Anmälan gast (minst 16 år, deltar aktivt 

ombord). §
● Vattenflaska.
● Keps, solhatt (som solskydd, solstingsskydd, 

för bättre mörkerseende).
● Solskyddskräm, särskilt för vårseglingen.
● Öronproppar för att sova bra.
● Handskar, mössa för kalla nätter.
● Mobilladdare.
● Egen GPS eller mobil-app som komplement.

Loggboken
● Start. §
● Rundning. §
● Målgång. §
● Siktar deltagare. §
● Tänder/släcker lanternor. §
● Revning, segelskifte. §
● Startar/stoppar motor i friläge för laddning. §
● Seglingsperiodens slut, om du inte är i mål. §
● Tillfälligt avbrott, notera varför (RR 11.3).
● Alla situationer när motor startats. §
● Räddningsinsats, vill du ha tids- eller 

distanskompensation?  (RR 11.5)
● Rundning när punkten inte kan identifieras 

eller rundas säkert inom 250 meter (RR 8.5).
● Observation av misstänkt regelbrott hos 

deltagare (lanternor, rundning, ...). §



Under seglingen
● Segla inte genom Sandhamnshålet. §
● Runda inte punkt fler än två gånger 

(start/målgång räknas inte) (RR 7.3 + 7.4).
● Segla inte sträcka fler än två gånger (RR 7.5).
● Rundning ska omsluta punkten inom 250 

meter (RR 8.1 + 8.2).
● Avsluta inte seglingen för tidigt (t.ex. 21 

timmar för 24 timmar) (RR 2.3).
● Om du seglar på övertid, gå kortaste tillåtna 

vägen till mål.och antckna positionen när 
tiden går ut (RR 12.1).

● Överlämning/lägesrapport vid vaktskifte. 
● Var finns mellanmål, godis choklad etc, 

nattmat, varm dryck? Tillgängligt från 
sittbrunnen. Särskilt vid Ensamseglingen.

● Hör av er hem. Särskilt om vädret verkar 
hotfullt från land och/eller om ni inte är 
nåbara via mobil hela tiden.

Båten, säkerhets- & nödutrustning
● Godkända fungerande lanternor med 

batterikapacitet. Mörkt på våren ca kl 23-03, 
hösten kl 20-05 om klart (RR 4.2.2 + 13.1.5).

● Livboj med automatiskt nödljus (RR 4.3.1).
● Kastlina (RR 4.3.1).
● Styrkompass (RR 4.3.1).
● Radio för väderrapporter (RR 4.3.1).
● Länspump (RR 4.3.1).
● Mistlur (RR 4.3.1).
● Ficklampa (RR 4.3.1).
● Ankringsutrustning (RR 4.3.1).
● Brandsläckare (RR 4.3.1). 
● Brandfilt.
● Sjukvårdslåda (RR 4.3.1).
● Nödraketer (RR 4.3.1).
● Handbloss (RR 4.3.1).
● Reservkompass (RR 4.3.2).

● Kommunikationsutrustn t.ex. VHF (RR 4.3.2).
● Livflotte (RR 4.3.2).
● Fästen för livlina (sittbrunn, masten, fördäck, 

löplina).
● Hållpunkter inombords (pentry, 

navigationsplats).
● Belysning av navigationsintrument, kompass, 

windex, tell-tales, ….
● Mörkerbelysning i ruffen, pentry, 

navigationsplats.
● Ruffen avskärmad så att rorsmans 

mörkerseende inte förstörs.
● Toalettanordning (RR 4.2.1).
● Potta i sittbrunnen (för att undvika osäker 

kisspaus vid relingen).
● Strålkastare för att lysa på eget segel, leta 

sjömärken/prickar.
● Drivmedel till motor.
● Bränsle till kök (gasol, fotogen, sprit).
● Färskvatten.
● Sjökojer eller annan sovplats som fungerar i 

alla väder.
● Batterikapacitet för navigationsutrustning.
● Mobilladdare.
● Eluttag av samma sort som elutrustning 

(mobilladdare, dator, …).
● Verktygslåda.
● Batterier av rätt sort, till radio, gps, 

ficklampor, …
● Koniska mjuka pluggar för tätning av 

läckande genomföring.
● Räddningsstege som kan fällas av någon som 

ligger i vattnet.
● Stuva så att allt seglingshandlingar, 

navigationsutrustning, sjökort extra kläder 
mm, som behövs är lätt tillgängligt från 
sittbrunnen, särskilt om du seglar 
Ensamseglingen.

● Autopilot.

Efter seglingen
● Skicka in loggboken senast onsdag efter 

seglingen. §
● Anmäl att du kommer till 24-timmarsträffen i 

oktober.
● Anmäl om båten avbryter seglingen. §

Vill du förbättra checklistan? Hör av dig till Stefan 
Pettersson, stefan@24-timmars.nu.

Rättigheter till den här checklistan:
Creative Commons (BY-NC-SA) 
Svenska Kryssarklubben

Dokumentrevision: B 
augusti 2012

mailto:stefan@24-timmars.nu

